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Traja králi – 5 veľkých stretnutí
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Úvodné oslovenie
Predspev: Ó Ježiši, Tvoje narodenie daj, nech nám hriešnym

slúži na spasenie. Prihovor sa k Otcu za nás, Ducha pravdy zošli
na nás, aby sme aj v tejto chvíli verne Teba ctili, tak žili z Tvojej
milosti, napokon prišli pred tvár Tvojej velebnosti. Haleluja, sláva Bohu!
Konfiteor:
Kňaz: Skloňme sa pred Hospodinom a vyznajme spoločne:
Zbor: Bože milostivý, priznávam, že som sa previnil(a) myšlienkami, slovami
a skutkami. Konal(a) som, čo je zlé, a zanedbal(a), čo je dobré. Úprimne to
ľutujem a prosím, zmiluj sa nado mnou. Daj mi silu, aby som odolával(a) zlu.
Nech som hodnejší(ia) toho obrazu, na ktorý si ma stvoril. Pomáhaj mi k tomu
Otče dobrý.
Kňaz: Otec nebeský, ktorý skúma ľudské srdcia, počuje naše prosby a podľa
svojho sľubu sa zmiluje nad tými, ktorí sa úprimne kajajú. Nech sa tak stane.
Amen.
Pieseň č. 63
Sláva, pozdrav, kolekta
Žalm 72, 1-3, 10-13, 19
Pieseň č. 77 (požehnanie detí)
Evanjelium – Mt 2, 13-23
Viera všeobecná kresťanská
Pieseň č. 217
Kázeň - Mt 2, 1-12
Modlitba, oznamy
Pieseň č. 71 – 1.v.
Antifóna č. 19
Kňaz: Povstaň a zaskvej sa, lebo prišlo tvoje svetlo.
Zbor: A sláva Hospodinova svieti nad nami.
Kolekta, Áronovské požehnanie
Pieseň č. Milosť Kristova

Kázňový text: Mt 2, 1-12
1 Keď sa Ježiš narodil v judskom Betleheme za čias kráľa Herodesa, ajhľa, mudrci od
východu prišli do Jeruzalema 2 a pýtali sa: Kde je ten narodený kráľ židovský? Videli
sme totiž Jeho hviezdu na východe a prišli sme sa Mu pokloniť. 3 Keď to počul kráľ
Herodes, predesil sa a s ním celý Jeruzalem. 4 Zhromaždil všetkých veľkňazov a
zákonníkov ľudu a vypytoval sa ich, kde sa má narodiť Mesiáš. 5 Odpovedali mu: v
judskom Betleheme, lebo tak píše prorok: 6 A ty, Betlehem, judská zem, nijako nie
si najmenší medzi vývodiacimi mestami judskými, lebo z teba vyjde vodca, ktorý
bude pásť môj ľud izraelský. 7 Nato Herodes sa ich povypytoval na čas, kedy sa
zjavila hviezda. 8 A keď ich posielal do Betlehema, povedal: Choďte, dôkladne sa
prezvedajte o tom dieťatku; a keď Ho nájdete, oznámte mi, aby som aj ja šiel a
poklonil sa Mu. 9 Oni vypočuli kráľa a odišli. A hľa, hviezda, ktorú videli na východe,
šla pred nimi, až sa zastavila nad miestom, kde bolo dieťatko. 10 Keď uzreli hviezdu,
zaradovali sa veľkou radosťou. 11 I vošli do domu, uvideli dieťatko s matkou Máriou,
padli na tvár a klaňali sa Mu. Potom otvorili svoje klenotnice a obetovali Mu dary:
zlato, kadidlo a myrhu. 12 A keď sa im vo sne dostalo napomenutia, aby sa nevracali
k Herodesovi, vrátili sa inou cestou do svojej krajiny.
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Stretnutie spevokolov v Petržalke bude v nedeľu, 7.1.2018 o 15,00h. Srdečne
pozývame.
*
Stretnutie Spoločenstva evanjelických žien (SEŽ) veľkej Bratislavy bude
súčasťou stretnutia spevokolov v Petržalke.
*
V novom roku od 7. 1. – 14.1.2018 bude Aliančný modlitebný týždeň. V u nás
Dúbravke sa stretneme v pondelok, 8.1. o 18,00h. Srdečne pozývame.

Témy Aliančného modlitebného týždňa 2018
Január 2018
7. N
8. P
9. U
10. St
11. Š
12. Pi
13. S
14. N

Abrahám - veriaci pútnik

Reformovaná kresťanská cirkev, Nám. SNP č. 4 17.00
Jozef – cudzinec v starostlivosti Evanjelická cirkev a.v., Sch. Trnavského 2
18.00
Rut – stretáva Boha Rut
Kresťanské zbory, Pri Šajbách č. 1
18.00
Daniel – stály aj v prenasledovaní Cirkev bratská, Cukrová 4
18.00
Jonáš – káže cudzím národom
Bratská jednota baptistov, Palisády č. 27 A
18.00
Pavol – medzinárod. a nebeský občan Cirkev adventistov siedmeho dňa, Cablkova 3
18.00
Prisc. a Akvila – vyhnaní, ale otvorené dvere Evanjelická cirkev metodistická, Panenská č.10 18.00
Ježiš – vtelený Boh v búriacom sa ľudstve Evanjelická cirkev a.v., Legionárska 2
18.00

